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108 SEZNAMY PUBLIKACÍZAKLADATELÙ SPOLKUSeznamy publikací Gabriela Bla¾ka, Josefa Fingera, Josefa Rudolfa Vaòausea Josefa Launa byly sestaveny na základì indexù Èasopisu pro pìstování mathe-matiky a fysiky1 I{XX a I{XXX, které vytvoøil Augustin Pánek, a na základìreferativních èasopisù a bibliogra�ckých dìl:| Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (J),| Bulletin des sciences mathématiques (et astronomiques) (B),| Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathema-tisch{naturwissenschaftliche Classe (A),| J. C. Poggendor�: Biographisch{literarisches Handwörterbuch zur Ge-schichte der exakten Wissenschaften2 (P),| Zeitschrift für Mathematik und Physik (Z).Dal¹í informace byly získány v knihovnách a archívech. Vzhledem k tomu, ¾enejvíce prací je v Èasopise pro pìstování mathematiky a fysiky, v Sitzungsbe-richte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften (od roku1874 vycházely i pod èeským názvem Zprávy o zasedání královské èeské spo-leènosti nauk) a v Sitzungsberichte der mathematisch{naturwissenschaftlichenClasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien, jsou v následují-cím seznamu pou¾ity srozumitelné zkratky ÈPMF, SKBWG a SW. Za citacemiv SKBGW a SW jsou v závorkách uvedena data odpovídajících pøedná¹ek, resp.data pøedlo¾ení práce. U prací, které byly citovány v referativních èasopisecha biogra�ckých dílech, jsou uvedeny pøíslu¹né odkazy (i se ¹ifrou èi jménemreferenta).
1Pánek A., Index ÈPMF za roèníky I. { XX., JÈM, Praha, 1892; Pánek A., Index ÈPMFza roèníky I. { XXX., JÈM, Praha, 1901.2 Bla¾kovy práce viz Bd. 4, str. 134, Fingerovy práce viz Bd. 3, str. 443, a Bd. 4, str. 420.
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